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Cadastro
aberto
para rede
pública

Imunizante que barra os efeitos da cocaína vem
sendo desenvolvido por pesquisadores da UFMG
desde2018.Dosetempotencialparaprotegergrávi-
das dependentes da droga e os filhos. Resultados
com camundongos são animadores. Próximo pas-
so é o teste clínico em humanos.PÁGINA 8

Começanestaquarta-feiraoperío-
do de inscrições para os interessa-
dos em garantir uma vaga em esco-
las públicas de Minas. Em 740 cida-
des, cadastro no sistema único vale
tantopara escolas estaduais quanto
municipais.Montes Claros não ade-
riu ao processo. PÁGINA 3

Vacina blinda
mãe e bebê

A campanha natalina dos Correios já está
aberta e quem quiser “adotar” uma cartinha
com pedidos de presentes feitos por crianças po-
de escolher a mensagem de forma presencial ou
on-line. Em todo o país, mais de 65 mil corres-
pondências já chegaram endereçadas ao “Bom
Velhinho”. Veja como participar. PÁGINA 5

Cartinhas estão
à espera de
‘papais noéis’

Oitomilmontes-clarensesterãoquetomarpelome-
nos mais uma agulhada contra o novo coronavírus.
Ministério da Saúde determinou ontem uma segun-

da aplicação da vacina fabricada pela Johnson & Jo-
hnson, que até então era em uma única vez. Proteção
adicional deverá ser oferecida dois meses após a pri-

meira aplicação. Além disso, esse público terá que re-
ceber ainda dose de reforço, como todos os maiores
de 18 anos blindados com outras marcas.PÁGINA 4

De volta aos postos
para 2ª dose da Janssen

MARCELLO CASAL JR./
AGÊNCIA BRASIL

TRADIÇÃO-Somentenosúltimosdezanos,maisde6milhõesdecartinhasjá foramatendidasnopaís

PÁGINA 9

Candidatos devem

seguir regras de

segurança contra a

Covid durante

realização da prova

neste domingo
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TURISMO...
A Buser, plataforma que faz intermediação de via-
gens de ônibus, deve bater novo recorde de trans-
porte de passageiros com o feriado desta segunda-
feira. Na véspera do 12 de outubro, transportou 40
mil, chegando a 150 mil no feriado todo.

...SOBRE RODAS
Para o feriado desta segunda, o app convocou mais
de 350 ônibus extras pela demanda. Só na sexta-fei-
ra, foram 45 mil passageiros por dia. E deve passar
de 135 mil até esta noite.

NOVO SHOPPING
O mercado pós-pandemia reaqueceu para os shop-
pings. A Construtora Paulo Octavio vai anunciar o
Manhattan em Águas Claras, Brasília, com torre
residencial. Será o sexto shopping do grupo.

245 MIL ARMAS
A negligência na guarda é uma das “significati-
vas” falhas para o roubo, furto ou extravio de
armas registradas por empresas de segurança.
A informação é de documento enviado pelo Mi-
nistério da Justiça e pela Polícia Federal à Câma-
ra dos Deputados. Até 19 de outubro, data do
ofício, existiam 245.918 armas na posse de em-
presas.

FISCALIZAÇÃO
Nos últimos cinco anos, foi registrada a recupera-
ção de 1.675 armas, de um total de mais de 10 mil
roubadas, furtadas ou extraviadas. Segundo a PF,
um dos focos da ação é o cerco a empresas clandes-
tinas. As legalizadas que reincidem em ocorrên-
cias têm licença cancelada.

EM BARCELONA
Prefeitos de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto
Velho (RO), Florianópolis (SC), e Recife (PE), den-
tre outros, além do governador do Rio de Janei-
ro, participaram em Barcelona da edição 2021
da Smart Cities Brazil, evento organizado pela

Câmara de Comércio Brasil-Catalunha (CCBC) e
pela Frente Nacional de Prefeitos.

MAIS PARANAENSES
O deputado Filipe Barros está trabalhando na Pre-
sidência da República para aumentar a representa-
tividade do Paraná nas vagas criadas para os TRFs.
Após sanção da Lei, aprovada pela Câmara, espera-
se a nomeação de 75 desembargadores federais pa-
ra 2022. O TRF 4, em Porto Alegre, terá 12 novos
desembargadores.

TRF BARRADO
Barros corre para emplacar paranaenses porque o
prometido TRF do Paraná & Santa Catarina foi im-
pedido por liminar pelo então ministro do STF Joa-
quim Barbosa. E a Corte não tocou mais no assun-
to. À época, o lobby pelo TRF no Paraná foi do vice-
presidente da Câmara André Vargas – depois preso
pela Operação Lava Jato.

$ENAC
Secretário exonerado no governo de Agnelo Quei-
roz (PT) no DF, denunciado por cobrar passagens
aéreas e de ônibus de concessionárias do GDF para
o partido, Victor de Abreu Corrêa retornou em
grande estilo. Foi escalado pelo novo presidente da
Fecomércio, José Aparecido Freire, para adminis-
trar um orçamento de R$ 150 milhões no Senac
como diretor de contratos.

PAPÉI$
José Aparecido foi afastado da presidência da Fe-
comércio-DF, mas conseguiu retornar porque a
condenação de fraude à licitação prescreveu. Os
laços entre os dois são antigos. Ainda no governo
Queiroz, Corrêa criou o Cartão Material Escolar,
que hoje gera cerca de R$ 30 milhões por ano de
receita para as livrarias e papelarias do DF. O pro-
jeto contou com apoio do Sindipel, que represen-
ta o setor e que é presidido pelo presidente da
Fecomércio. Aliás, que coincidência, Aparecido é
dono de papelaria.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Sem celebrações, sem homenagens. A data que
marca a Proclamação da República no Brasil tor-
nou-se apenas mais um feriado. Nada de homena-
gens aos que lutaram para que o país deixasse de
ser monarquia para se tornar República. A briga
surda e cega instalada entre os três poderes da Re-
pública, os mandos e desmandos dos políticos que
têm colocado o povo à margem das decisões e não
como foco, todos estes fatos e outros tantos vêm
provocando o distanciamento da população, que
desiludida com a República e com o país, já não
celebra datas que fazem uma nação.

Escancarada a desarmonia existente, não entre
as instituições, mas entre as pessoas que as coman-
dam, vem trazendo graves consequências para o
dia a dia do país, mas provocado, principalmente,
sérios danos à democracia, tão recente por essas
bandas.

A falta de harmonia tem sido o principal combus-
tível a aniquilar a inde-
pendência que os pode-
res precisam ter para que
a gestão do Brasil tenha
como objetivo o cidadão
e não interesses pessoais
e escusos.

Embora em seus dis-
cursos os presidentes do
Senado, Câmara Fede-
ral, do Supremo e o pre-
sidente da República te-
nham falas contunden-
tes para afirmarem que
são defensores da demo-
cracia, e mais, que os poderes se respeitam, a
ação de cada um diverge completamente do dis-
curso, provocando o abalo dos alicerces que são
fundamentais para um país democrático, como
o Brasil pretende ser.

Enquanto discursos e ações andam dissociados,
dividindo não apenas opiniões, mas os cidadãos, a
democracia segue ameaçada. Só a partir de uma
consciência coletiva será possível colocar fim a es-
se briga de egos que tomou conta da República e,
principalmente, trazendo de volta o respeito entre
eles, mais do que isso, o respeito ao cidadão.

Que aqueles que foram eleitos para agir em
nomes do povo, proteger a Constituição e a Re-
pública, se conscientizem da importância dos
papéis que precisam cumprir e passem a agir
conforme os cargos que ocupam e as institui-
ções que representam que são infinitamente
maiores do que eles. Só assim o Brasil será não
apenas República, mas nação.

EDITORIAL

Desiludida

com a República

e com o país, a

população já

não celebra

datas que fazem

uma nação

reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Kassab & Alckmin

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Presidente do PSD, Gilberto Kassab canta a poucos ouvidos que Geraldo Alckmin será o seu candidato ao
governo de São Paulo, “estando ou não no partido”. A revelação indica que o PSD pode ter candidatura
própria ao Palácio dos Bandeirantes ou compor a coalizão da eventual candidatura de Alckmin por outra
legenda. Mas o que as palavras cuidadosas do ex-governador tucano indicam é sua filiação ao PSD. O
partido virou uma potência nacional nas mãos de Kassab. A sigla será a noiva de 2022 na disputa para a
Presidência, caso não vingue a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco ao Planalto.

Em branco
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PRETO NO
BRANCO

Abertas inscrições
para vaga na rede
pública de ensino

Minas do Norte

Cadastro deve ser feito até 10 de dezembro;
resultado sairá no dia 20 do mesmo mês

u Temos divulgado várias denúncias de leitores em
relaçãoaopéssimoatendimentoprestadopelaCopa-
sa à população de Montes Claros. Chegamos a cha-
mar a responsabilidade da Agência Municipal de
Águas,SaneamentoeEnergia (Amasb),queapresen-
touonúmerodoWhatsApp(2211-3066)paraasrecla-
mações. Acontece que não estamos assistindo ne-
nhumresultadoprático, a exemploda ruaBahia, em
frenteaonúmero126,nobairroRenascença,ondehá
quasedoismesesaáguajorranoasfaltoeaempresa
nãoaparecepara corrigir.

Zema tem razão
QuandoogovernadorRomeuZemavaiparaasredes

sociais defender a necessidadede privatizaçãodaCe-
migedaCopasa,aspessoasquesãodiretamente inte-
ressadas na empresa utilizam o mesmo espaço para
contrapor.Acontecequenãoédehojeque“choverecla-
mações” em relação aodesrespeito noatendimento à
população. Nem empresa nem poder concedente se
sensibilizamcomosapelosdos consumidores.

Eleitor alheio
Ficaclaroquepesquisasediscussõesemrelaçãoao

pleito eleitoral de 2022 vêm acontecendo apenas no
mundopolítico.Nadisputamajoritárianacional, por
exemplo, partidos e candidatos que se digladiam e
apresentavamdenúnciaspesadas, hoje estão fazen-
dodeclaraçõesdeamor.ÉocasodoPT,PSDBeatuais
e ex-integrantes destas agremiações. Quem é que
imaginariaqueoex-presidenteFHCdeclarariaapoio
ao ex-presidente Lula (PT). O mesmo podemos dizer
do ex-tucano Geraldo Alckmin, “inimigo político” de
Lulaquehojefestejaofatodetersidoconvidadopara
sero candidatoavicenachapado líderpetista.Hoje
ficoumaisfácilacreditarnoPapaiNoeldoquenaclas-
sepolítica.

Aniversário da 11ª RPM
Amanhã(18),aPolíciaMilitardeMinasGerais reali-

zaemMontesClarossolenidadedecomemoraçãope-
los41anosda11ªRPM,hojecomandadapelocoronel
Wanderlúcio Ferraz. O evento estáprogramadopara
acontecernoauditóriodoColégioTiradentes,naave-
nidadosMilitares, bairroNossaSenhoradeFátima.

Vice de Bolsonaro
Mesmo não tendo bola de cristal, é possível afirmar

quehojeonomemaispróximodeserescolhidocompa-
nheiro de chapa do presidente Bolsonaro (sem parti-
do), que vai para a reeleição, é o atual presidente da
CâmaraFederal,ArthurLira(PP).Trata-sedeumassun-
todebastidores,masoalinhamentoéparaumacoliga-
çãomajoritáriaentreochefedoExecutivoeoPPdeLira.

Interferência entre poderes
Estamos assistindo ao Congresso Nacional esper-

near,acusandooSTFdeinterferência,comofoiocaso
da suspensão da execução do orçamento secreto.
Nãoénenhumsegredoafirmarqueaquelascasas(Câ-
mara e Senado) se acovardam diante do supremo,
porcontaremcomparlamentaresacusadosdeenvol-
vimentocomo ilícito.

Novela Copasa

CALENDÁRIO -Pais devem ficar atentos aos prazos para garantiremvaga para os filhos na rede pública

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação*

Começa nesta quarta-
feira(17)operíododeins-
crição para garantir
umavaganarede públi-
ca de ensino de Minas
Geraisem2022.Ocadas-
tro deve ser feito no Sis-
temaÚnico de Cadastro
e Encaminhamento pa-
ra Matrícula (Sucem).
Paisouresponsáveis,ou
o próprio aluno maior
deidade,podemacessar
o site cadastroescolar.
educacao.mg.gov.brefa-
zer a inscrição até 10 de
dezembro.

Deve se inscrever no
Sucem o estudante que
ingressará no 1º ano do
ensino fundamental,
com 6 anos de idade
completosouacomple-
tar até 31/3/2022. Tam-
bémpodemsecandida-
tar aqueles que dese-
jam ingressar nos de-
mais anos de escolari-
dade da educação bási-
ca, vindos de outras re-
des que não a estadual
ou municipais que ade-
riram à iniciativa.

EmMinas,740municí-
pios e respectivas redes
de ensino aderiram ao
Sucem.Tambémpodem
se cadastrar os alunos
matriculados em 2021
em escola pública, mas

que a unidade de ensino
nãooferecerá,em2022,oní-
veldeensinoouanodeesco-
laridade subsequente a ser
cursado pelo estudante.

Aqueles que pretendem
retornaraosestudosnosen-
sinos fundamental, médio
regular ou na modalidade
de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) também po-
dem se inscrever.

Para ingresso na EJA é ne-
cessário ter no mínimo 15
anosparaoensinofundamen-
tal e 18 anos para o médio.

Devem se cadastrar,
ainda, os estudantes ma-
triculados em 2021 na re-
de estadual e que não re-
novaram sua matrícula
para o ano de 2022 e aque-
les que pretendem ingres-
sar em cursos da educa-
ção profissional em uma
escola da rede estadual.

INSCRIÇÃO
No momento do cadas-

tro, os candidatos devem
apresentar informações
como nome completo, da-
ta de nascimento, endere-
çocompleto,CEP,número
da carteira de identidade
do aluno (se possuir), CPF
do aluno (se possuir), filia-
ção ou nome do responsá-
vel legal, entre outros.

Aqueles que não têm
acesso às tecnologias digi-
tais podem comparecer às

escolas estaduais e/ou mu-
nicipais, no município em
que residem, para realizar
a inscrição. É necessário
adotartodasasmedidasde
segurança estabelecidas
pela Secretaria Estadual
deSaúde(SES-MG)empre-
venção à pandemia.

ENCAMINHAMENTO
PARA MATRÍCULA

PormeiodoSucem,oca-
dastro escolar e o encami-
nhamento dos candidatos
às vagas, nos ensinos fun-
damental e médio, serão
feitos de forma unificada
nos municípios que aderi-
ram e estão participando
da iniciativa.

Assim, após a inscrição
e a divulgação do resulta-
do, a escola indicada para

a realização da matrícula
mais próxima da residên-
ciadoestudanteequepos-
sua vaga para a etapa plei-
teada poderá ser munici-
pal ou estadual.

O encaminhamento pa-
ra a matrícula dos alunos
inscritosnoSucemseráfei-
todeacordocomadisponi-
bilidade de vagas por tur-
no, o espaço físico de cada
escola,otipodeatendimen-
toprestadoeoníveldeensi-
no oferecido, sempre res-
peitando os critérios de
alocaçãoedesempatenase-
guinte ordem de priorida-
de: aluno com deficiência;
zoneamento; zona; aluno
com irmãos que frequen-
tem a escola pretendida,
respeitando-se o zonea-
mento; aluno já integrante
da rede pública de ensino e
aluno com menor idade

RESULTADOS
O s r e s u l t a d o s d a

alocação serão divulga-
dos no endereço eletrôni-
co cadastroescolar.edu-
cacao.mg.gov.br no dia
20 de dezembro.

A matrícula dos alunos
naredepúblicadeveserfei-
ta nas escolas, no período
de 20 de dezembro de 2021
a 14 de janeiro de 2022, de
acordo com o encaminha-
mento do Sucem.
*Com Agência Minas Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MARIA LUÍSA GUSMÃO DE SÁ/AGÊNCIA MINAS/DIVULGAÇÃO

O cadastro deve
ser feito no Sistema
Único de Cadastro
e
Encaminhamento
para Matrícula
(Sucem), por meio
do site
cadastroescolar.edu-
cacao.mg.gov.br
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MOC terá que aplicar segunda
dose da Janssen em 8 mil pessoas

Montes Claros

Mudança nos protocolos inclui dose de reforço para todos os adultosu

PREVENÇÃO -Ampliação está sendo adotada para impedir que aconteça noBrasil nova onda da Covid

Da Redação*

Oito mil montes-cla-
renses que tomaram a
dose única da Janssen
contra a Covid e acha-
vam que já estavam
com o esquema vacinal
completo terão que vol-
tar aos postos de saúde.
O Ministério da Saúde
determinou, nesta ter-
ça-feira, a aplicação da
segundadosedoimuni-
zante desse laboratório
e também a de reforço.

“No início , a reco-
mendação era a de que
estavacinafossededo-
se única. Hoje, sabe-
mosqueénecessáriaes-
ta proteção adicional.
Então, quem já tomou
a Janssen, agora vai to-
mar a segunda dose do
mesmo imunizante. E,
láadiante,cincomeses
após (a segunda dose),
umreforçocomimuni-
zantediferente”, infor-
mouoministrodaSaú-
de,MarceloQueiroga.

A segunda dose da
Janssen deverá ser mi-
nistrada a partir de
doismesesdaprimeira
aplicação.

Amudançanoproto-
c o l o d e v a c i n a ç ã o
anunciada ontem in-
cluiaindaadetermina-
çãodeque todososbra-
sileiros maiores de 18
anos terão que receber
a dose de reforço con-
tra o novo coronavírus,
cujointervalo paraase-
gunda dose caiu de seis
para cinco meses.

“Já tínhamos autori-
zado a aplicação desta
dose de reforço, ou adi-
cional,paratodosaque-
les que tinham tomado
a segunda há mais de

seis meses e que tivessem
60 anos. Agora, graças às
informaçõesadvindas
dos estudos científicos
realizados para avaliar a
aplicação da terceira do-
se–edosquaisjátemosda-
dospreliminares–,decidi-
mos ampliar esta dose de
reforço para todos aque-
lesacimade18anosdeida-
de que tenham tomado a
segunda dose há mais de
cinco meses”, disse o mi-
nistro da Saúde, Marcelo
Queiroga.

A decisão deverá ser im-
plementada pelas secreta-
rias de Saúde dos estados
e municípios. O ministro
garantiuque oestoque de
imunizantes será sufi-
ciente para atender à de-
manda. Atualmente, há
12,47 milhões de pessoas
aptasareceberadoseadi-
cionalnopaís.

Segundo o Ministério

da Saúde, mais de 350 mi-
lhões de doses das vaci-
nascontraaCovid-19jáfo-
ram distribuídas para to-
doopaís,emaisde297mi-
lhões já foram aplicadas
aolongode11meses.

Mais de 157 milhões de
pessoas tomaram ao me-
nos uma dose do imuni-
zante – número que, se-
gundoapasta,representa
88% do público-alvo pre-
visto no plano nacional
de vacinação contra a
doença.

FUJÕES
No entanto, cerca de 21

milhões de pessoas ainda
não retornaram para to-
marasegundadosenada-
taprevista.

Segundo a secretária
extraordinária de En-
frentamento à Covid-19,
RosanaMelo,pessoasna
faixa entre 25 e 34 anos

formam a maioria dos
que ainda não compare-
ceram para tomar a se-
gunda dose.

“Hoje, nós temos, no
Brasil, 21,11 milhões de
pessoas que estão ap-
tas a tomar a segunda
dose da vacina e, assim,
completarem seu es-
quema vacinal”, infor-
mou a secretária.

Elareforçaque,paraau-
mentaraproteçãocontra
a doença, a pessoa tem
que tomar todas as doses
recomendadaspeloslabo-
ratórios fabricantes e au-
torizadas pelas autorida-
dessanitárias.

“Além disso, os estu-
dos têm mostrado que, a
partirdo quinto ousexto
mês, independentemen-
te do imunizante utiliza-
do, há sim uma necessi-
dadedereforçarmosnos-
so sistema imunológico

tomando uma dose de
reforço”, acrescentou a
secretária.

MINAS
Emnota,aSecretariade

EstadodeSaúdedeMinas
Gerais informou que se-
guirá as orientações do
Ministério da Saúde as-
sim que elas forem oficia-
lizadas.

No Estado, mais de 89%
da população acima de 12
anos já recebeu a primei-
radose contraa Covid,se-
gundobalançodivulgado
nestaterça-feira.

A segunda dose ou dose
única já foram aplicadas
em 70,6% desse público.
Minas vacinou com a do-
sedereforço1.344.874pes-
soas.

E m M o n t e s C l a r o s ,
mais de 303.884 pessoas
já foram vacinadas com a
primeiradose,oquerepre-

senta94,6%dopúblicoal-
vo. Já a segunda doseche-
goua226.770pessoas–83%
dototal.Obalançodivulga-
donestaterça-feiramostra
aindaque17.656montes-
clarensesjátomaramado-
sedereforço.

A reportagem entrou
emcontatocomasecretá-
ria Municipal de Saúde,
Dulce Pimenta, para sa-
ber sobre o novo protoco-
lo de vacinação. Em reu-
niãoemBeloHorizonte,a
gestoradapastanãopôde
falarcomONORTE.

No entanto, em todo o
Estadoaaplicaçãodasno-
vas regras de imunização
dependedoenviodemais
vacinas pelo Ministério
daSaúde.

MEGA VACINAÇÃO
De20a26denovembro,

será realizada em todo o
país a campanha Mega
Vacinação, para estimu-
larapopulaçãoatomarto-
das as doses recomenda-
dasdavacinaecompletar
ociclodeimunização.

O Ministério da Saúde
informouquehaveráam-
pliaçãodohoráriodefun-
cionamento dos postos
de vacinação durante a
iniciativa.

“Játemosumadascam-
panhasdevacinaçãocon-
tra a Covid-19 mais im-
portantesdomundo,ten-
do ultrapassado os Esta-
dos Unidos em relação à
populaçãoimunizada,
mas temos que avançar
ainda mais para que não
aconteça aqui o que está
ocorrendoemalgunspaí-
sesdaEuropa,ondeobser-
vamos um aumento do
número de casos”, aler-
touoministro.

*Com Agência Brasil

TANIA REGO/AGENCIA BRASIL
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Adote uma cartinha
Campanha “Papai Noel dos Correios” já está aberta no formato presencial
e on-line: mais de 65 mil correspondências com pedidos já chegaram

u

Larissa Durães

Repórter

A campanha Papai
Noel dos Correios já es-
tá aberta e volta, neste
ano, com a forma pre-
sencial de adoção das
cartinhas com pedido
das crianças. Mas, tam-
bém mantém o forma-
to on-line para conse-
guir atender a um nú-
meromaiordepessoas.

O lançamento nacio-
nal foi feito na última
quinta-feira (11), em
Brasília, pelo presiden-
te dos Correios, Floria-
noPeixoto. “Anopassa-
do, a campanha teve
que ser inteiramente
digital em razão da
pandemia, que impac-
tou profundamente a
vida de todos. Hoje, é

com muita alegria que
anunciamosquea campa-
nha terá formato híbri-
do”, disse o gestor.

O envio e a adoção das
cartas podem ser realiza-
dos pessoalmente – nas
agências participantes e
nas casas do Papai Noel
montadas pelo país – e
também no blog da cam-
panha.

Milhares de cartinhas
emocionantes escritas
por alunos matriculados
em escolas públicas, até o
5º ano do ensino funda-
mental, e por crianças em
situação de vulnerabilida-
de social, com até 10 anos
de idade, já estão disponí-
veis para adoção.

Os pedidos dos pequeni-
nos são dos mais variados:
bolas, bonecas, calçados e
até materiais escolares ou

cestas básicas.
A dona de casa Marffi-

sa Aparecida Almeida,
que através dessas carti-
nhas vem buscando reali-
zar sonhos, conta emocio-
nada sobre certos pedi-
dos que a deixam muito
sensibilizada.

“A sensação de poder
ajudar aquelas pessoas
carentes que pediram
uma cesta básica me doía
o coração. Pois, saber que
isso era o que elas que-
riam de presente de Na-
tal, me comoveu”.

COMOÇÃO
A campanha foi criada

há 30 anos pelos funcioná-
riosdosCorreiosqueperce-
beram cartas que chega-
vam endereçadas ao “Bom
Velhinho”. Depois de abrir
as correspondências, fica-

ram comovidos com os pe-
didos e decidiram ajudar a
atendê-los.Somentenosúl-
timos dez anos, mais de 6
milhões de cartinhas já fo-
ram atendidas.

Essa comoção também
atingiu a comerciante Re-
jane Pereira que, junta-
mente com a filha, acredi-
ta que o Natal se tornou
realmente especial há al-
guns anos desde que co-
meçaram a adotar algu-
mas dessas cartinhas. Ela
conta que o que as encan-
tou foi saber que estavam
ajudando a realizar al-
guns desses “pequenos”
sonhos.

“O pedido que me mar-
cou muito foi o de uma
criançaquequeriaumcol-
chão, porque sempre so-
nhou dormir com a famí-
lia!”, diz.

COMO ADOTAR
Para participar da cam-

panha, Basta se dirigir a
uma unidade participan-
te da ação ou acessar o
blog da campanha: ht-
tps://blognoel.correios.
com.br/.

Na página, é preciso cli-
car em “Adoção On-line” e
seguir os passos. Será ne-
cessário escolher a locali-
dade para visualizar as
cartinhas disponíveis em
cada cidade.

A entrega dos presentes
deveráserfeitapresencial-
mente, no ponto de entre-
gamais próximo dalocali-
dade indicada no blog.

O atendimento presen-
cial será realizado com
atenção aos protocolos de
segurança–uso demásca-
rasedistanciamento–,pa-
ra evitar aglomerações.

Variedades

ASSESSORIA DE IMPRENSA DOS CORREIOS MG/DIVULGAÇÃO

SEJANOEL-Nesta edição, padrinhos poderão pegar as cartas no formato on-line ou presencial e fazer a alegria de umacriança

Segundo os Correios,
as cartinhas ao Papai
Noel devem ser
manuscritas e, depois,
fotografadas ou
digitalizadas e
enviadas ao Blog
Noel da campanha.
“É importante enviar
uma imagem nítida
para que a mensagem
possa ser lida e
compreendida pelo
Papai Noel”, orienta
a empresa.
Pelas regras da
campanha só será
aceita uma carta por
criança. As
correspondências ao
Papai Noel devem ser
de alunos da rede
pública até o 5º ano
do ensino
fundamental ou de
crianças acolhidas em
creches, abrigos e
núcleos
socioeducativos.
Também podem
participar crianças
com deficiência,
independentemente
da idade. “Não serão
selecionadas as cartas
que contenham
endereço, telefone
e/ou foto da criança.
A identificação da
criança será
realizada no
momento do cadastro
e não será divulgada
para os padrinhos,
em nenhuma
hipótese”, alertam os
Correios.

Como enviar
o pedido

u SAIBA MAIS
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Muita alegria e amor para celebrar a festa de 1
ano do Rodrigo, filho de Débora e Rodrigo David
Pimenta de Carvalho, que teve como tema a Turma
do Chaves, seriado bem-humorado que conquista
gerações.Comonãosedivertir comChiquinha,Qui-
co, Seu Madrugada, Dona Florinda, Professor Gira-

fales, Senhor Barriga e tantos outros?
Foi uma alegria da criançada. Até os adultos en-

traram no clima e o resultado foi pura diversão.
A decoração da festa chamou a atenção com en-

feitesecoresque lembraramahumildevilamexica-
na.Muitasbexigascoloridas, predominando laran-

ja,marrom, amarelo e verde. Amesadeguloseimas
foi outra atração à parte, com doces, bolo e bone-
cos.
Parabéns, Rodrigo! Que este seja o primeiro de

muitos anos felizes, repletos de amor e carinho da
família e amiguinhos.

Acidadede Janaúba,noNortedeMinas,semovi-
mentapara receberaMostraGorutubadeCinema
comexibiçõesgratuitasdefilmesaoar livre,apre-
sentaçõesmusicais e rodas de conversa na Praça
da Catedral. A iniciativa, que acontece de 18 a 20
de novembro (quinta a sábado), convida o Festi-
val de Cinema do Paranoá (DF) para mostrar as
produções premiadas na capital federal nas três
últimas edições. Segundo os organizadores, to-
dos os protocolos vigentes para evitar a dissemi-
nação da Covid-19 são respeitados.
A cineasta e coordenadora da iniciativa, Patrí-

ciaAntunes,destacaquea intençãoéaproximaro
público de Janaúba e da região à produção do
cinemanacionalcontemporâneo.“Queremosesti-
mular a formação de plateia, promover o debate
sobre cinema e ocasionar o resgate de importan-
tes festivais realizados noBrasil, fazendo circular
a linguagem cinematográfica no cotidiano das
pessoas e das comunidades da região”, explica.

A lua demel é um dos momentos mais mágicos
navidademuitagente.Nossossobrinhosdecora-
ção,AnaLuizaeFelipeDuarte, estãoemGramado,
naSerraGaúcha–umverdadeiroencantoquepa-
rece ter saído de um verdadeiro conto de fadas.
Ano quem vem partem em mais uma viagem,

dessa vez para os EUA.

Emnossaspróximascolunasvocêconfereumbate-
papo comoescritor e pastor AntônioMarcosReis de
Oliveira,pedrazulense,queatualmenteresideemBe-
loHorizonte. Ele é autor dos livros “Travessias deum
peregrino”, Cantares” e “Metanoia”. Pastor Antônio
Marcos veio para o aniversário de 18 anos da Igreja
BatistaEsperançaeVida.

Mostra Gorutuba Dias felizes

Pedra Azul

Festa para Rodrigo

Patrícia

Antunes,

cineasta e

coordenado-

ra da

iniciativa Oquerido casal Ana Luiza e FelipeDuarte

PastorAntônioMarcos veio deBeloHorizonte

para o aniversário de 18 anos da IBEV

Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5.18

Num

ambiente com

visual lúdico e

divertido,

Raquel e Ruy

Muniz foram

comas netas

Júlia e

Giovana

celebrar o

aniversário de

1 anodo

Rodrigo

Muitas cores

para deixar a

festa do

Rodrigo

alegre e

divertida

ATurmado

Chaves

marcou

diversas

gerações de

pais e filhos, o

desenho

animado

reúne essa

turminha de

forma

engraçada e

fofa. As

crianças

aplaudiram!

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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A demora na análise de um benefício do INSS
é extremamente desgastante e desanima
quem precisa do auxílio. Infelizmente, esse é
umdosmaiores desafios enfrentados pelos se-
gurados no processo para a concessão do be-
nefício.
Apesar de a lei estipular um tempo específico

para que a análise seja feita, o INSS, namaioria
das vezes, não cumpre esse prazo, o que gera
grande prejuízo ao beneficiário.
De acordo como texto legal da Lei dos Proces-

sos Administrativos, o prazo geral para um be-
nefício do INSS ficar em análise é de 30 dias.
Contudo, a lei ainda permite que o INSS demo-
remais 30 dias, caso seja necessário para apre-
sentar uma resposta ao seu pedido, desde que
o motivo da demora seja justificado.
Sendo assim, o prazo legal para um benefício

ficar em análise é de 60 dias (30 + 30 da prorro-
gação). Infelizmente, na prática, o tempo é ou-
tro, onde a espera da avaliação de um pedido
diversas vezes acaba superando o que é deter-
minado por lei, uma vez que a demanda é mui-
to extensa.
Atualmente, a análise dos benefícios pleitea-

dos no INSS é feita a nível nacional, fato que faz
com que a avaliação seja muito mais morosa.
Apenas em 2019, essa lista de espera supe-

rou os números históricos do INSS, tendo atin-
gido mais de 2 milhões de pedidos em análise
pelo instituto.

A demora na análise de 2021 fez com que a fila
nacional do INSS somasse mais de 355 mil plei-
teantes a benefícios, de acordo com informações
do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário
(IBDP). Desse total, parte majoritária dos pedi-
dos estava atrelada aos requerimentos de auxí-
lio-doença, com mais de 312 mil solicitações.
Em relação aos demais pedidos, a maioria era

de BPC (Benefício de Prestação Continuada), va-

lor destinado a idosos de baixa renda e portado-
res de deficiências.
Segundo a Previdência, a justificativa para a

demora para a resposta do BPC é a dificuldade
de análise dos documentos apenas pela internet,
já que, para confirmar a vulnerabilidade social, é
necessário proceder uma apuração minuciosa
da situação econômica de cada requerente.
Certo é que a fila nacional do INSS ainda é lon-

ga, apesar de ter diminuído nos últimos meses.
Diante dessa realidade, a orientação mais ade-
quada a ser seguida pelos segurados é deixar
todos os documentos preparados antes de dar
entrada no pedido e acompanhar regularmente
o andamento da solicitação.

Demora na analise dos benefícios previdenciários

JoãoPauloVieiraXavier
vieiraxavieradvogados@gmail.comEporfalaremPrevidência...

A demora na análise de 2021 fez
com que a fila nacional do INSS
somasse mais de 355 mil pleiteantes
a benefícios, de acordo com
informações do Instituto Brasileiro
de Direito Previdenciário (IBDP).
Desse total, parte majoritária dos
pedidos estava atrelada aos
requerimentos de auxílio-doença,
com mais de 312 mil solicitações
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FREDERICO GARCIA/UFMG/DIVULGAÇÃO

Vivian Chagas*

@vivisccp

Uma vacina desen-
volvida por pesquisa-
dores da UFMG apre-
senta potencial para
proteger grávidas de-
pendentes de cocaína,
bem como seus bebês,
dos efeitos negativos
dessa droga.

Os primeiros experi-
mentos do imunizan-
te, que está em desen-
volvimento nainstitui-
çãodesde2018,mostra-
ram que a proteção foi
eficaz no cérebrode ca-
mundongos fêmeas
durante a gestação e a
amamentação.

A vacina também foi
capaz de estimular a
produção de anticor-
pos do tipo igG, que im-
pedem a passagem da
cocaína para o sistema
nervoso central . O
imunizante é compos-
to da proteína GNE-
KLH, criada a partir da
modificação da pró-
pria droga, e que é ca-
paz de induzir o orga-
nismo a produzir célu-
las de defesa.

Durante os testes em
laboratório, a vacina
foi aplicada em 26 co-
baias grávidas. Meta-
de foi vacinada e o res-
tante recebeu apenas
placebo. Ao analisar os
resultados, os pesqui-
sadores observaram
que o imunizante esti-
mulou a produção de
anticorpos de quatro a
seis vezes mais do que
o uso da droga.

Comparadas às fê-
meas tratadas compla-
cebo, os roedores imu-
nizados durante a ges-
tação também apre-
sentaram maior ga-
nho de peso gestacio-

nal e tiveram mais filho-
tes. Além disso, o IgG pas-
sou pelo leite materno,
protegendo também os
roedores recém-nasci-
dos. Os filhotes também
sofreram menos proble-
masde locomoçãoede de-
sinibição causados pela
droga.

Para o coordenador do
estudo e professor do De-
partamento de Saúde
Mental da Faculdade de
Medicina da UFMG, Fre-
derico Garcia, o uso de
crack e cocaína na gravi-
dezéum problemadesaú-
de pública. “A droga não
só afeta diretamente o fe-
to, mas também a mãe e a
criança em médio e longo

prazos. Dessa forma, a va-
cina pode beneficiar as
novas gerações e oferecer
prevenção primária na
área de saúde mental”.

O pesquisador acredita
que, em breve, o imuni-
zante poderá ser disponi-
bilizado tanto na rede pú-
blicade saúde,quanto pri-
vada. “Não existem solu-
ções no mercado de medi-
camento ou outros trata-
mentos para a prevenção
da exposição intrauteri-
na à cocaína. Essa seria a
primeirasolução disponí-
vel para isso”, explica o
cientista.

Avacinaainda podeevi-
tar problemas gestacio-
nais como pré-eclâmpsia

grave, aborto espontâneo
e parto prematuro com
complicações nas usuá-
rias de cocaína.

Quanto aos bebês, o ex-
perimento aponta chan-
ces significativas de pre-
venção do baixo peso ao
nascer, das malforma-
çõeseda síndrome deabs-
tinência, sintomas co-
muns observados em re-
cém-nascidos de depen-
dentes químicas.

A próxima etapa da pes-
quisa é o registro da vaci-
na na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e autorização pa-
ra a realização de testes
clínicos em humanos.

* Especial para o Hoje em Dia

UFMG cria vacina ‘anticocaína’
Imunizante levou à produção de anticorpos contra a droga emcobaias grávidasu

CIÊNCIA–EquipedaFaculdadedeMedicinadaUFMGcriavacinacompotencialparaprotegergestantesebebêsdosefeitosnocivosdacocaína

Saúde

Ao analisar os resultados,
os pesquisadores observaram
que o imunizante estimulou
a produção de anticorpos
de quatro a seis vezes mais
do que o uso da droga

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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Enem terá regras de
segurança contra Covid
Candidatos não poderão ficar sem máscara, sob o risco de eliminação

Da Redação*

OExameNacionaldo
Ensino Médio (Enem)
2021 começa no próxi-
mo domingo (21) e terá
medidas de segurança
contra a Covid- 19. As-
sim como na edição de
2020, o uso de máscara
facial será obrigatório
nos locais de aplicação.

Participantes que es-
tejam com Covid-19 ou
com outras doenças in-
fectocontagiosas não
devem comparecer ao
exame e podem solici-
tar a reaplicação. O des-
cumprimento das re-
gras poderá levar à eli-
minação do candidato.

O Enem, tanto na ver-
são impressa, quanto na
versão digital, será apli-
cado nos dias 21 e 28 de
novembro. As regras va-
lempara ambasversões.

Dentro de sala, os es-
tudantes deverão per-
manecer com a másca-
ra durante toda a reali-
zação do exame. O edi-
tal prevê que a máscara
deve ser usada da ma-
neira correta, cobrindo
o nariz e a boca. Caso is-
sonão sejafeito,oparti-
cipante será eliminado.

Os candidatos pode-
rão levar máscaras pa-
ratrocarduranteaapli-
cação, seguindo a reco-
mendaçãodeespecialis-
tas da área de saúde.

O equipamento de
proteção poderá ser re-
tirado apenas para a
identificação dos parti-
cipantes, para comer e
beber.Todavezquereti-

rarem a máscara, os parti-
cipantes não podem tocar
na parte frontal dela, e de-
vem, em seguida, higieni-
zarasmãoscomálcoolem
gel próprio ou fornecido
pelo aplicador.

Asmãosdevemserhigie-
nizadas também quando
os participantes forem ao
banheiro e no decorrer do
exame.

DISTANCIAMENTO

Outra regra é o distan-
ciamento social. As salas
estarão dispostas de for-
maaassegurar adistância
entre os participantes.

Candidatos diagnostica-
doscomCovid-19ou outras
doenças infectocontagio-
sas na semana que antece-
de o primeiro ou o segundo
dia de prova do Enem não
devem comparecer aos lo-
caisdeprovaepodemsolici-
tar a reaplicação do exame.

Além da Covid-19, essa
regra se aplica a candida-
tos com tuberculose, co-
queluche, difteria, doença
invasiva por Haemophi-
lus influenza, doença
meningocócica e outras
meningites, varíola, in-
fluenza humana A e B, po-
liomielite por poliovírus
selvagem,sarampo,rubéo-
la e varicela.

Esses candidatos terão
até cinco dias úteis depois
do Enem para pedir para
participar da reaplicação.
O pedido deverá ser feito
naPáginadoParticipante,
acompanhando de docu-
mentos comprobatórios.

EXAME

OEnemseráaplicadoes-

te ano para mais de 3 mi-
lhões de estudantes em to-
do o país. No primeiro dia,
os participantes farão as

provasdelinguagens,ciên-
cias humanas e redação.
No segundo, matemática
e ciências da natureza. Os

locais de prova estão dis-
poníveisnoCartãodeCon-
firmação de Inscrição na
Página do Participante.

O exame seleciona estu-
dantes para vagas do ensi-
no superior públicas, pelo
Sistema de Seleção Unifi-
cada(Sisu),parabolsasem
instituições privadas, pelo
Programa Universidade
para Todos (ProUni), e ser-
ve de parâmetro para o
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).

Os resultados também
podem ser usados para in-
gressar em instituições de
ensino portuguesas que
têm convênio com o Inep.

*Com Agência Brasil

Educação

O Enem ocorre em um
momento em que a
vacinação avança no
Brasil e há redução
nos casos e no número
de mortes por
Covid-19. Mesmo
assim, o consultor da
Sociedade Brasileira
de Infectologia
Marcelo Otsuka
ressalta que é
importante manter as
medidas de segurança,
ainda mais em um
exame de grandes
proporções como o
Enem. “Ainda temos
pessoas suscetíveis e
alguns estudos
demonstram que não
usar máscara
aumenta em torno de
duas a três vezes a
chance de pegar a
infecção, mesmo em
países vacinados ou
com cobertura vacinal
boa”, alerta. Além dos
cuidados nos locais de
prova, Otsuka
recomenda que os
candidatos tenham
cuidado também no
momento do
deslocamento. “Um
dos problemas mais
sérios que temos é o
momento do
transporte para
chegar no local. Tem
que manter os
cuidados”, orienta.

Sem baixar
a guarda

u SAIBA MAISO Enem 2021
conta com
3.109.762
inscritos.
Destes,
3.040.871 farão
a prova
impressa e
68.891, a
digital. A
intenção é que,
ano a ano,
mais
candidatos
façam a prova
no computador
e que, até 2026,
o Enem se torne
totalmente
digital
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Esta colunista emvisita aomédicoMarcelo Farah,
durante estadia emBeloHorizonte.Marcelo é um
dosmelhores cirurgiões deBH, requisitadíssimo
por sua capacidadeprofissional, competência,
experiência e empatia com seus pacientes. Um
médico que transmite confiança e leveza a cada
pessoa que recebe emseu consultório.
Tratamento humanizado é o seu diferencial.
ObrigadaMarcelo, porme recebermais umavez,
como carinhode sempre!

O empresário Fellipe Morais e a escritora
Andréa Morais retornarão a Montes Claros, em
dezembro, para celebrar com a família o
aniversário da filha primogênita Linda. Os pais
querem refletir, na comemoração, toda a doçura e
encanto da filha que é pura alegria. Para isso,
estão contando com a ajuda do cerimonialista
Samuel Vitorino, que os tem auxiliado na escolha
de cada fornecedor, mesmo a distância. Prometo
mostrar para vocês mais detalhes desse dia
especial, assim que ele acontecer.
O livro “tamojunto” da escritora Andréa Morais,
que evidencia 25 comportamentos poderosos
para construir um relacionamento maravilhoso
na vida a dois.

O casal Wander Barbosa Oliva (fisioterapeuta) e
a empresária Cátia Gonçalves em refúgio para
merecido descanso com os filhos Lucas e Mateus
na aconchegante cidade de São Gonçalo do Rio
Preto. A cidade é conhecida por suas belíssimas
paisagens naturais de tirar o fôlego. Lugar
perfeito para fugir da agitação do dia a dia e
renovar as energias. Felicidades à família!

OmédicoAntônio Prates Caldeira, natural deMontes
Claros, acaba de ser destaque internacional no campo
damedicina. Foi relacionado comoumdos
pesquisadores (cientistas)mais influentes domundo,
segundo a organização “World Scientist andUniversity
Rankings 2021”. É autor de diversos artigos científicos
na área damedicina, publicados em revistas
especializadas. Fato que o tornouuma referência no
mundo todo.OmédicoAntônio Prates Caldeira é
clínico geral e pediatra. É diretor doHospital Aroldo
Tourinho, professor universitário e coordenador do
curso deMedicina da FaculdadeUniFipMoc/Afya.
Alémde nascer e continuar trabalhando emMontes
Claros, é casado comamontes-clarense Simone Prates,
que atua comoarquiteta e paisagista. Receba os
aplausos desta coluna!

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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